
                    

                                      Rámcová zmluva 

 o poskytnutí služieb uzatvorenú podľa § 269 a násl. Obchodného 
zákonníka v znení   neskorších predpisov ako výsledok verejného 
obstarávania  v súlade so Zákonom 25/2006 Z.Z  a nesk.  predpisov 

                                                       I. 

                                              Zmluvné strany 

Objednávateľ:     Stredná odborná škola obchodu a služieb T. Vansovej 2, Topoľčany   

                         T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany      

                         Zastúpený:  Mgr. Milanom  Naňom, riaditeľom  

                         IČO:893480                       DIČ:  2020419665      

                         Bankové spojenie: Štátna pokladnica                                                                           

                         Číslo účtu: 7000308066/8180 , 7000308402/8180 

                                                                                    (ďalej len „objednávateľ“) 

Dodávateľ      :    Jaroslav  Katrák 

                         Jesenského 2321,  955 01  Topoľčany  

                         Zastúpený :  Katrák Jaroslav 

                         IČO:  33 674 264               DIČ: 1032156213 

                         Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.                                                                           

                         Číslo účtu: 0038568355/0900   

                         Zapísaný  v Živnost.registri Okresného úradu v Topoľčanoch, 

                         Č.406-1427                                             (ďalej len „dodávateľ“) 

                                       II.  

                              Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy sú práce vykonávané na základe verejného obstarávania 
podľa  § 9, odst. 9 Zákona č.25/1996 Z.Z., a to : 

     *  obsluha výmenníkovej stanice a čistenie priestorov výmenníkovej stanice 

 

 



     *  údržba zelene  vlastnými mechanizmami, a to kosenie existujúcich trávnikov  

        a  strihanie kríkov  v priestoroch prináležiacich k SOŠ o a S Topoľčany. 

       2.   Počas zmluvného vzťahu môže byť predmet zmluvy rozšírený o práce na 
odstránenie zistených nedostatkov a  závad vo výmenníkovej stanici a zariadeniach 
súvisiacich s činnosťou výmenníkovej stanice. 

                                                           III. 

                                          Cena za poskytované služby 

1.    Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z  
o cenách  v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.  87/1996 Z.z,  ktorou sa 
vykonáva Zákon o cenách podľa výzvy a predloženej ponuky, ako cena maximálna        
a záväzná   počas platnosti zmluvy takto:  

     

     SLUŽBA 

požad.služba 

hodiny / m2 

    na 1 rok  

 

cena bez DPH 

 za 1 hod/m2      

cena  

celkom  

bez DPH 

 

20 %  DPH 

cena 

celkom 

s  DPH 

výmen.stanica     1825 hod     1,80  € 3.285,– € 657,–  € 3.942,– € 

kosenie trávy    5000 m2     0,067 €  333,–-  €  67,–-  €   400,–  € 

strihanie plota        250 m2     0,067 €   16,75  €   3,25  €     20,–  € 

 

Cena celkom za  12 mesiacov  /1 rok/ 

 

 4.362,–  € 

 

Cena celkom za 48 mesiacov 

 

17.448,– € 

 

Slovom : .....=sedemnásťtisícštyristoštyridsaťosem EUR=..........  

                                                     V. 

                                        Platobné podmienky  

      1. Cena za vykonanú prácu  je splatná na základe faktúr dodávateľa, ktoré budú 
objednávateľovi odovzdané súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať 
náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo  

 

 

dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej 
finančnej sumy z účtu objednávateľa na účet dodávateľa.  



      2.  Dohodnutá kúpna cena je stanovená  v čase podpisu tejto zmluvy. 

      3.  Právo na zaplatenie ceny vzniká dodávateľovi riadnym splnením predmetu zmluvy, 
s uvedením počtu hodín alebo m2 a prepočítaním  s hodinovou sadzbou resp. cenou za 1 
m2 vykonanej služby.  

                                                      VI. 

                                  Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a s ním súvisiacimi právnymi predpismi. 

   2.   Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá dodávateľ 
a dve  objednávateľ. 

   3. Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými 
objednávateľom. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony v celom 
rozsahu,  zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná 
v tiesni  ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú 
svojimi vlastnoručnými podpismi. 

4. Zmluva nadobúda účinnosť jej podpisom.  Táto Zmluva podlieha zverejneniu v sú- 
lade s §5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe  informáciám v platnom znení, 
nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle kupujúceho. 
 
6.  Zmluva sa uzatvára na dobu 48 mesiacov od jej platnosti, do  31.3.2019.   
 

 

Topoľčany , 13.3.2015 

 

 

 

..................................................                        .......................................... 

        Mgr. Milan Naňo                                                       Jaroslav Katrák 

             riaditeľ 
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